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Alle bestyrelsesmedlemmer plus de to suppleanter er mødt til tiden. 
 
1. Spisning: 
Efter spisning starter mødet. 
 
2. Konstituering af bestyrelsen: 
Mogens er formand (valgt på generalforsamlingen) 
Steffen er kasserer (valgt på generalforsamlingen) 
Her på mødet vælger vi: 
Anny som næstformand. 
Asger som sekretær. 
Peder som ordinært bestyrelsesmedlem. 
De to suppleanter er: 
Bendt og Ulla. 
 
3. Siden sidst: 
Ingenting. 
 
4. Fællesforeningsbestyrelsesmøde: 
Hvem kommer på foreningsbestyrelsesmødet den 6. april klokken 11 på Tysmosen? Det gør: 
Mogens, Steffen, Anny, Asger og Bendt. (Altså ikke Peder og Ulla.) 
 
5. Kommende aktiviteter: 
DN-generalforsamling på Rømø i pinsen? Hele bestyrelsen (Mogens, Steffen, Anny, Asger, 
Peder) plus Ulla kommer. (Altså ikke Bendt). 
 
Vi forholder os til Annys aktivitetsliste: 
 
Påskefrokost 21. april klokken 13 på Tysmosen. Asger skriver en indbydelse, som han sender 
til Mille, så den kommer i kalenderen på naturister.dk og evt. i nyhedsbrev – OBS: Deadline er 
29. marts. Om arrangementet: Tilmelding er ikke nødvendig. Deltagerne medbringer selv mad 
og drikke. Anny sørger for kaffe og te. Efter frokosten vil der være "fri leg" med petanque, 
stigegolf og krolf – og mulighed for en saunatur i den lille sauna (mod lidt betaling). 
 
Fra den 16. juni til 15. september vil vi være på Tysmosen hver søndag. Anny efterlyser nogen 
til at hjælpe med ukrudt på petanquebanen, Asger melder sig. 
 
Svømning i Blovstrød Svømmehal den sidste fredag i måneden fra september. 
 
Bendt præsenterer en cloud (sky), han har oprettet til os på nettet, som vi i fællesskab er 
ansvarlige for fungerer. 
 
6. Økonomi. 
Steffen orienterer om, at kontoen i Danske Bank nu er nedlagt. Økonomi for bestyrelsen: 
Beløbet til mad og drikke under et bestyrelsesmøde hæves fra 200 kroner til 250 kroner. 
(Grundet flere personer). Vedtaget. 
 
7. Nyt møde: 
20. maj klokken 18 – sted følger. Vi sigter på, at ad hoc-udvalget er klar med vedtægtsforslag, 
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så vi kan indkalde til generalforsamling. 
 
8. Evt. 
Mogens orienterer om, at årskort til Tysmosen FriluftsCenter koster 225 kr. i 2019 for 
medlemmer af DN. Og at når der kommer nye medlemmer og medlemmer fra andre DN-
afdelinger til, så får DN Storkøbenhavn ikke deres kontingentpenge i indeværende år, men 
først til næste år.  
Se i øvrigt: 
https://www.naturister.dk/tysmosen/priser-og-aarskort/ 
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